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 Burgemeester Schmalschläger geeft antwoord op veelgestelde vragen 
 

Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte samen met Minister Hugo de 

Jonge in een persconferentie aangegeven welke maatregelen vanaf 
1 juni verder versoepeld worden. Het is begrijpelijk dat deze 
versoepeling van maatregelen ook vragen oproept voor het 
dagelijks leven in de gemeente Leudal. Wat mag nu eigenlijk wel en 
wat mag niet? 

Burgemeester Schmalschla  ger komt twee keer per week samen met 

een corona kernteam om te bekijken wat de gevolgen van de 
nieuwe landelijke regels voor de gemeente Leudal zijn en welke 
vragen onze inwoners, ondernemers en verenigingen vooral hebben. 

We stelden de burgemeester een aantal vragen: 

1. Burgemeester, wat mag nu eigenlijk wel en wat mag niet? 

“Dat is meteen de meest lastige vraag voor ons allemaal. Er zijn vanaf het begin van de lockdown 

ontzettend veel regels opgesteld en steeds als we er een beetje aan gewend zijn, moeten we bij de 
aankondiging van een versoepeling weer opnieuw leren wat de aangepaste regels zijn en wat wel 
en niet mag. Het belangrijkste is in elk geval: houd 1,5 meter afstand, blijf weg van drukke 
plekken, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak uw handen en blijf thuis wanneer u 
verkoudheidsklachten heeft.”  

2. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld de regels voor aantallen en afstand buiten en 
thuis? 

“We hebben de premier horen zeggen dat hij de regels voor buiten wil versoepelen. Daar waar er 

eerst sprake was van een maximum van 3 personen, geldt er nu buiten alleen de verplichting van 
1,5 meter afstand en het dringende advies om drukte te vermijden. Thuis geldt nu in elk geval nog 

de richtlijn maximaal 3 mensen op bezoek én ook dan 1,5 meter afstand houden. Zowel binnen als 
in de tuin of op het balkon.”  

3. Waar kan ik die regels allemaal teruglezen? 

“De landelijke regels worden al vanaf het begin van de lockdown vertaald naar een regionale 
noodverordening. Maar eerlijk is eerlijk, die noodverordening bevat best wel veel juridisch 

taalgebruik dat echt niet altijd makkelijk te begrijpen is. Mijn tip is daarom: kijk op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Daar staat bijvoorbeeld onder het 
kopje ‘Coronavirus en dagelijks leven’ ontzettend veel handige informatie over afstand houden, 
sport, groepsvorming, mondkapjes en ga zo maar door. Het handige aan deze website is dat hier 
altijd de meest actuele informatie staat! En mocht het een keer zo zijn dat de veiligheidsregio of 
een lokale gemeente zelf een nadere invulling aan een regel kan geven, bijvoorbeeld bij het 
instellen van een gebiedsverbod, dan staat dit er ook bij vermeld.”  

4.  Vanaf 1 juni 12.00u mogen de horeca weer open. Wat betekent dit voor Leudal? 

“De opening van de horeca is een spannende stap. Ik vind het ontzettend goed dat er voor horeca-

ondernemers weer betere tijden gaan aanbreken, maar met alle regels die er gelden is dit wel een 
hele klus. Vanuit de gemeente gaan we horeca-ondernemers vóór 1 juni zo goed mogelijk 

begeleiden in de voorbereidingen op een veilige herstart. Vanaf 1 juni zullen onze toezichthouders 
& handhavers horeca hoog op hun lijstje hebben staan. Niet alleen om te kijken of de horeca 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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ondernemer zich aan de regels houdt, maar ook of de gasten de noodzakelijke regels opvolgen. Zo 
niet, dan kunnen er zowel voor de ondernemer als voor de gasten boetes vallen.”  

5. En vanaf 2 juni gaan ook de middelbare scholen weer van start. Heeft u daar als 
gemeente ook een rol in? 

“Het heropenen van de middelbare scholen is vooral werk voor de scholen zelf en de 

overkoepelende stichtingen. Wat wel een héél belangrijk aandachtspunt is, is het feit dat onze 
scholieren weer volop op de fiets zullen stappen en dat een veelgebruikte fietsroute momenteel een 
locatie is waar een gebiedsverbod geldt (Defensieweg Baexem). Wij zullen als gemeente ervoor 
zorgen dat er vóór 2 juni een doorgang voor scholieren komt, waardoor zij veilig van en naar 
school kunnen!”  

6. Het is vandaag Hemelvaartsdag en heerlijk weer, moeten we nog ergens extra 
alert op zijn?  

“Eigenlijk blijft gelden wat we de afgelopen weken ook al hebben gezegd. Geniet van de zon, maar 
doe dat zoveel mogelijk in uw tuin of op het balkon. En als u dan naar buiten wilt om even een 
ommetje te maken of een verfrissend ijsje te halen; vermijd dan drukte, houd 1,5 meter afstand 

en maak uw uitje zo kort mogelijk. Onze buurgemeente Roermond, en ook de gemeente Venlo, 
hebben in het weekend van 16 en 17 mei ervaren hoe zeer de drukte voor problemen kan leiden. 
Zij hebben nu dan ook extra maatregelen genomen (zie  persbericht Veiligheidsregio Limburg-
Noord: Voorkomen van drukte).... Dat willen we in Leudal toch zeker niet?!  

Kortom: geniet van deze mooie dag, maar doe het waakzaam en met gezond boerenverstand!”  

 

  
 

Wijziging inzameldagen afval Pinksteren 
 

In verband met PINKSTEREN wijzigt de inzameling van het GFT-

afval: 
 

De route van maandag 1 juni wordt verplaatst naar zaterdag 30 mei 
 
Milieupark gesloten 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, zijn de milieuparken in 
Roggel en Maasbracht gesloten. 
 

  
 

Aangepaste openingstijden 

 
In verband met Hemelvaart en Pinksteren is het gemeentehuis gesloten op: 

 maandag 1 juni (tweede Pinksterdag)   

 
Als het gemeentehuis gesloten is zijn we ook telefonisch niet bereikbaar. Op andere dagen werken 

wij alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op 0475-859000.  
    

  
  

https://www.leudal.nl/veiligheidsregio-limburg-noord-voorkomen-van-drukte
https://www.leudal.nl/veiligheidsregio-limburg-noord-voorkomen-van-drukte
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Noodverordening geactualiseerd 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 19 

mei heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord de regionale 
noodverordening COVID-19 geactualiseerd. In de 
noodverordening staan de maatregelen opgenomen om de 
verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk 
te voorkomen. 

De verordening kunt u lezen via  https://www.leudal.nl/mgd/files/nood-vo-covid19-20-

mei-2020-ondertekend.pdf 

 

 

 

 

Openstellingsronde voor duurzame initiatieven  

De gemeenteraad heeft het beleidskader “duurzame energie” vastgesteld. Dit beleidskader geeft 
aan waar in de gemeente Leudal welke vormen van grootschalige zonnevelden en windmolens 
wenselijk zijn, en onder welke voorwaarden de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. In het 
beleidskader is tevens opgenomen dat de gemeente werkt met openstellingsrondes. Het college 

stelt periodiek een periode open waarin plannen kunnen worden ingediend die voldoen aan de 
kaders van de openstellingsronde.  

1.1. Het beleidskader 

In het beleidskader “Duurzame Energie” is omschreven 

waar welke vormen van hernieuwbare energie mogen 

worden gerealiseerd. Daarbij is tevens omschreven hoe 
de openstellingsronde wordt vormgegeven en hoe het 
proces van beoordeling verloopt. Het beleidskader gaat 
uit van de principes dat: 

 Alle daken voor zover mogelijk worden voorzien 

van zonnepanelen. 

 Grootschalige duurzame energie plaatsvindt op de beste plek en in de meest geschikte 
vorm (denk aan combinatiefuncties, biodiversiteit, educatie, etc.).  

Op deze manier draagt duurzame energie niet alleen bij aan het verhogen van het vermogen dat in 
deze gemeente wordt opgewekt, maar versterken dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen de 
kernkwaliteiten van ons landschap. 

1.2. Wat zijn de kaders voor de openstellingsronde? 

 De openstellingsronde voor 2020, waarbij plannen kunnen worden ingediend kent de volgende 
uitgangspunten en kaders: 

 Het gebied voor deze openstellingsronde wordt begrensd door de groene arcering (het gaat 
hierbij om de percelen met een groene arcering binnen de rode cirkel) in Leudal Noord 

Oost, derhalve in de directe omgeving van het bestaande windpark.  

 De openstellingsronde is gericht op zonne-energie. Windenergie is in dit gebied aanwezig.  

https://www.leudal.nl/mgd/files/nood-vo-covid19-20-mei-2020-ondertekend.pdf
https://www.leudal.nl/mgd/files/nood-vo-covid19-20-mei-2020-ondertekend.pdf
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 Het maximale grondbeslag voor projecten in deze eerste openstellingsronde is 50 hectare 
(bruto). Dit betekent dat het netto grondbeslag (de ruimte waar daadwerkelijk 
zonnepanelen worden geplaatst) kleiner is.  

 De periode waarbinnen plannen kunnen worden ingediend is van 1 juni tot en met 15 juli 
2020.  

1.3. Wat betekent dit voor plannen buiten het gebied van de openstellingsronde? 

Plannen voor projecten die zijn voorzien buiten de aanduiding op de kaart (dus buiten Leudal Noord 
Oost) worden niet in behandeling genomen. Ook niet als informatieverzoek.  

1.4. Meer informatie 

Voor meer uitgebreide informatie over de uitgangspunten en kaders verwijzen we u naar: 
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-128018.html. 

 

 

 
Initiatieven en diensten voor ondersteuning inwoners 

Als gevolg van de crisis zijn er binnen onze gemeente diverse burgerinitiatieven ontstaan om elkaar 

te helpen. Ook zijn er een aantal organisatie en instanties die hun diensten extra onder de 
aandacht willen brengen.  Hieronder vindt u een overzicht: 

Welzijnsorganisatie Synthese Leudal levert ondersteuning  

bij financieel-administratieve vragen in coronatijden  
  
Welzijnsorganisatie Synthese is in het kader van de programma minima, armoede en 
schulden ‘Samen voor een goed leven’ druk bezig met het oprichten van de eerste 
twee Financiële Informatie Punten (FIP): spreekuren op goed bereikbare plaatsen in 
Leudal waar men ondersteuning kan vragen bij financieel-administratieve 
vraagstukken en het invullen van (aanvraag-)formulieren.  Helaas vallen deze 
spreekuren ook onder de huidige coronamaatregelen en moeten we de introductie 
daarvan uitstellen tot nader order.  
  
Om toch iets te kunnen betekenen is Synthese met ingang van maandag 6 april gestart een 
telefonisch spreekuur aangevuld met een mogelijkheid om vragen te stellen per email.  
We noemen het: Synthese FIP-Leudal  
  
Als u tijdens het spreekuur belt krijgt u een medewerker van Synthese aan de telefoon, die met u de 
vraag doorneemt en deze noteert inclusief uw contactgegevens (telefoon en/of mail).   
Vervolgens gaat deze vraag naar een ervaren Synthese-vrijwilliger die uiterlijk binnen 2 werkdagen 
contact met u opneemt voor de ondersteuning. Mocht uw vraag niet direct kunnen worden 
afgehandeld dan maakt u samen met de vrijwilliger een vervolgafspraak.  
  
De contactgegevens van het Synthese FIP-Leudal zijn:  
Telefoon 06 – 3634 1629  
MailFIP-Leudal@synthese.nl  
  

https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-128018.html
mailto:FIP-Leudal@synthese.nl
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De telefonische spreekuren zijn op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Buiten deze 
dagen/tijden kunt u ook bellen en de voicemail inspreken. In plaats van een voicemail inspreken kunt 
u natuurlijk ook een Whatsapp-bericht sturen. Wij bellen u dan de eerstvolgende werkdag terug.  
  
Per mail kunt u ons 7 dagen per week bereiken. Wij sturen u dan de volgende werkdag een 
bevestiging dat uw vraag in behandeling is genomen of om aanvullende informatie aan u te vragen.  
  
Contactpersonen bij Synthese zijn Yvonne Reijnders en Gert van der Steen  
 
 
Initiatieven 
Lokaal;  

Kern Aanbod 

Haelen De dorpsraad is het meldpunt voor hulpvraag en aanbod in Haelen. Heb je hulp 
nodig of kun je hulp bieden dan kun je dit laten weten via een mailtje aan 

info@dorpsraadhaelen.nl of via een berichtje op de FB pagina van dorpsraad 
Haelen.  

Buggenum Een aantal initiatiefnemers (de dorpsraad Buggenum , de Zonnebloem, Vivo en 
de seniorenvereniging) coördineren via 'Corona-team' Buggenum, hulpacties. 
Dat werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot 
vallen. 
Zij zijn het meldpunt voor hulpvraag en aanbod. Iedere inwoner van Buggenum 

en van het Haelense Broek heeft van het Corona-team Buggenum een flyer 
ontvangen met daarop ook de gegevens van de contactpersonen. 

Contactgegevens: dorpsraad.buggenum@gmail.com 

Kelpen-Oler 
 

Meldpunt hulpvraag en aanbod, alle inwoners van Kelpen-oler hebben een huis 
aan huis flyer ontvangen met daarop ook gegevens van de contactpersonen.   
Daarnaast is er een facebookpagina Kelpen-Oler samen opgericht om vraag en 
aanbod met elkaar te verbinden. 

Hunsel Een aantal initiatiefnemers (De Seniorenvereniging, De Zonnebloem/Welfare, 
Vrijwilligers van Bruggerhof en HVV) coördineren via de werkgroep ‘Welzijn&Zo’ 
hulpacties. Dat werkt efficiënter en zo wordt voorkomen dat mensen buiten de 

boot vallen. Denk aan een boodschapje doen, als je alleen bent regelmatig een 
telefoontje krijgen of hulp bij andere zaken. Huis aan huis flyers met de 
gegevens van contactpersonen zijn verspreid.  

Tekeningen-  en knutselwerkenactie voor ouderen en kwetsbare inwoners 

Neer Neer heeft in samenwerking met de gemeente een digitale nieuwsbrief gemaakt 
die geprint kan worden en wordt bezorgd aan mensen die geen internet 

hebben. Contactgegevens: gaernaonaer@gmail.com - 06-15420182 

Heythuysen Heitser Burenhulp. Contactgegevens: 06-39814478 

Roggel In Roggel hebben Naoberzorgpunt en Kindervakantiewerk samen een mooie 
actie opgezet. Een prachtige poster siert vele huizen in de kern van het dorp, 
voor mensen die hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen of die 
gewoon een behoefte hebben aan een luisterend oor. Kinderen worden via de 
facebookpagina van het Kindervakantiewerk gevraagd een troostkaart te 
maken. 

Ell De dorpsraad heeft een mELLdpunt ingericht voor dorpsbewoners met een 
hulpvraag. Dit kan een hele eenvoudige vraag zijn, zoals bijvoorbeeld 
boodschappen doen, maar ook meer ingewikkelde zaken kunnen aan de orde 

zijn. Contactgegevens: Tel: 0495 – 55 23 02 of mail: meldpunt@dorpsraadell.nl 
www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/ 

Nunhem De website en facebookpagina van de dorpsraad wordt ingezet als platform 
voor lokaal vraag en aanbod.  Contactgegevens: 
https://www.dorpsraadnunhem.nl/ en info@dorpsraadnumhem.nl  

Grathem Tekeningen- en kaartenactie. Tekeningen en kaarten kunnen afgegeven worden 
in de kerk en worden dan verspreid onder de ouderen en kwetsbare inwoners. 
De kerk dienst wordt uitgezonden via ML5 en Peel en Maas  

Horn Hulp nodig met: Boodschappen doen, hond uitlaten, container of oud papier, 

mailto:dorpsraad.buggenum@gmail.com
mailto:gaernaonaer@gmail.com
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onderhoud van de tuin of bent u op zoek naar een maatje om even mee te 
kletsen. Neem dan contact op met: Michel Graef tel. 06-21883528 
michelgraef@hotmail.com of Hilde Glessner tel. 06-50742640 

hildeglessner@planet.nl www.horn.nl 
Baexem De Seniorenvereniging heeft een lijst gemaakt van de alleenstaanden boven de 

75 jaar, Deze lijst is “opgeknipt” tussen de verschillende bestuursleden met de 
bedoeling deze mensen met regelmaat even te bellen. 

Haler In Haler is er een whatsapp groep aangemaakt voor mensen, die hulp willen 
bieden of hulp nodig hebben. 
Het telefoonnummer is: 06 13110686  

 
Gemeentelijk;  

 Telefooncirkel: bedoeld als middel om met elkaar in contact te blijven en een oogje in het 

zeil te houden. Zijn er vragen, zorgen of problemen kan via de telefooncirkel hulp 

ingeschakeld worden. Vind jij het fijn om een aantal keren per week gebeld te worden voor 

de gezelligheid of om even je verhaal kwijt te kunnen of je zorgen te bespreken?, dan is de 

belcirkel mogelijk iets voor jou. Bij interesse neem contact op met 

I.tindemans@synthese.nl of 0640181536. Ook als je interesse hebt om zelf een 

Telefooncirkel op te zetten binnen je buurt of vereniging kun je contact opnemen voor 

ondersteuning bij het opstarten hiervan.  

 Telefooncirkel voor mantelzorgers: om in contact te blijven met andere mantelzorgers 

en ervaringen en tips met elkaar te kunnen delen. Aanmelden kan via 

mantelzorgleudal@synthese.nl of bellen naar 0640181536 

 Steunpunt Mantelzorg: voor vragen of informatie met betrekking tot mantelzorg kun je 

terecht bij het steunpunt mantelzorg. Via tel: 0475-745138 of 

mantelzorgleudal@synthese.nl.  

 Jongerenwerk Synthese: online en laagdrempelig jongerenwerk voor vragen / luisterend 

oor, verveeltips etc. Facebook: Jeugd en Jongerenwerk Synthese Leudal Instagram: 

jongerenwerk leudal. 

 Synthese FIP – Leudal: telefonisch spreekuur voor financieel-administratieve vragen. Op 

dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur via tel.: 0636341629 of via mail: FIP-

Leudal@synthese.nl. 

 Facebookpagina ‘Aanbieden in Leudal’, steun en hulp aan inwoners. 

 Facebookpagina  ‘Leudal helpt elkaar’ van de gemeente. 

 Facebookpagina ‘ouders ondersteunen ouders leudal-nederweert’. 

 De Limburger Leudal, voor het lokale nieuws en informatie. 

 Dianico: Kaarten- en tekeningenactie voor verzorgend personeel, voedselmanden. 

 Wonen-Zuid neemt met al hun alleenstaande 80+ huurders telefonisch contact op om te 

kijken hoe het gaat en hen bij eventuele vragen te ondersteunen/ door te verwijzen.  

 De website www.videobellenleudal.nl biedt informatie en ondersteuning bij beeldbellen voor 
ouderen. De website is bedoeld om senioren meer wegwijs te maken in het beeldbellen. Er 
staan allerlei tips en tricks als het om beeldbellen gaat.  

 
 

Provinciaal; 
 #goedverbonden: Hulplijn voor opgelopen spanningen in het gezin. Tel: 085-8640164. 

 De belbrigade: vrijwilligers worden gekoppeld aan geïsoleerde ouderen om iedere dag 20 

min. te bellen: www.debelbrigade.com. 

 KiekLimburg: facebookpagina voor alle nieuwe burgerinitiatieven.  

 Speciaal crisisnummer voor geestelijke ondersteuning: voor mensen die in verband 

met de uitbraak van coronavirus behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk 

verzorger. Deze geestelijk verzorgers zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij 

levensvragen in de laatste levensfase, bij verlies en rouw en bij eenzaamheid.  Het 

crisisnummer is dagelijks bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur 

en in het weekend van 8.00 tot 18.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

gesprekken. Tel.: 088-4598110.  

http://www.horn.nl/
mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
http://www.videobellenleudal.nl/
http://www.debelbrigade.com/
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 Sportmaatje: door het coronavirus zitten we allemaal veelal thuis. Dat is goed in de strijd 

tegen de verspreiding van het virus, maar minder goed voor je conditie! Vooral voor 

mensen die kwetsbaar zijn, is in beweging blijven enorm belangrijk! 

Als je wilt, koppelen we jou aan een student die samen met jou gaat sporten. Dat doen we 
uiteraard op afstand. Dat betekent dat de student jou belt. Dat kan via de gewone 
telefoonlijn of via WhatsApp video bellen. Er zijn al veel sportmaatjes die samen lekker 
bewegen en een praatje maken! https://kieklimburg.nl/sportmaatje. 

 Centrum Jeugd en gezin: Vragen en problemen met opgroeien en opvoeden? Het 

Centrum Jeugd en Gezin blijft ook in deze tijden voor alle inwoners van Leudal beschikbaar 

voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp zoveel mogelijk via (beeld)telefoon en digitaal. 

Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op kantoor. Dit gebeurt binnen de richtlijnen 

van het RIVM.  Bereik ons via tel.  088-4388300 en www.cjgml.nl. 

 Algemeen maatschappelijk werk: Vragen en problemen met het dagelijks functioneren? 

Bijvoorbeeld praktische vragen over geld en werk, relaties, ruzie en geweld, verlies en 

verwerking of persoonlijke vragen? Het Algemeen Maatschappelijk Werk blijft voor alle 

inwoners van Leudal beschikbaar voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp zoveel mogelijk 

via (beeld)telefoon en digitaal. Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op kantoor. Dit 

gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM.  Bereik ons via tel.088-6560600 en 

www.amwml.nl 

Landelijk; 

 RIVM voor (medische) vragen en richtlijnen 0800-1351. 

 Rode kruis hulplijn voor praktische vragen 070-4455888. 

 De Luisterlijn 24 uur bereikbaar voor een luisterend oor en tegen eenzaamheid 0900-

0767.  

 Eigen zorgverzekering . 

 Online en digitale vragen Helpdesk Welkom Online 088-3442000. 

 www.WeHelpen.NL. 

 www.Corona.steffie.nl: op de website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over 

het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor 

kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en 

laaggeletterden. 

 

 
 
 
  

 
  

https://kieklimburg.nl/sportmaatje
http://www.cjgml.nl/
http://www.amwml.nl/
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